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Protokół Nr 54/18 

Ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju, Komisji Edukacji i Kultury Rady 

Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 18 stycznia 2018 r. w godz. od 15:00 do 15:30 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie w przerwie sesji 

 

 

*** 

 

W posiedzeniu Komisji udział wzięli jej członkowie zgodnie z listą obecności – 

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecni Radni: Mariusz Małynicz, Mikołaj 

Szymczak oraz Mirosław Drzazga. 

 

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju  

p. Sławomir Wąsiewski, który na wstępie powitał wszystkich członków Komisji  

i zaproszonych gości. Stwierdził, że Komisja może podejmować prawomocne decyzje, gdyż 

zachowuje quorum. Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który 

przedstawiał się następująco: 

Tematyka posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 

2. Zaopiniowanie uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia Gminie 

Jarocin pomocy rzeczowej na budowę łącznika byłej drogi krajowej nr 11 z drogą 

krajową nr 12. 

3. Zaopiniowanie uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustanowienia 24 maja 

Powiatowym Dniem Pamięci Żołnierzy Niezłomnych. 

4. Zaopiniowanie uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie sprostowania 

oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XLV/290/17 Rady Powiatu Jarocińskiego 

z dnia 04 sierpnia 2017 roku w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości. 

Ad.pkt.1 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski - Zaopiniowanie 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze 

darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu - Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit a ustawy z dnia  

5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017r. poz. 1868) do wyłącznej 

właściwości rady powiatu należą między innymi wyrażenie zgody na dokonywanie czynności 

nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu. Wymienione w uchwale nieruchomości położone  

w Jarocinie i stanowią własność Skarbu Państwa. Działki nr 1218/3, nr 1213/5, nr 1214/5,  

nr 1215/3 i nr 1219/1 o łącznej powierzchni 0.0643 ha zostaną nabyte do powiatowego zasobu 

nieruchomości i wykorzystane w związku z trwającą rozbudową Szpitala Powiatowego  

Sp. z o.o. w Jarocinie.  Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – dziękuję. 

Otwieram dyskusję. Czy ktoś ma jakieś pytania? 

 

Radny J. Zegar - czy to jest od ulicy Wojska Polskiego?  

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – to są nieruchomości, które były granicą  

ul. Poznańską, działki od Lukoilu, Lidla z tej strony.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – Przechodzimy  

do głosowania.  

 

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

8 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Ad.pkt.2 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski - Zaopiniowanie 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia Gminie Jarocin pomocy 

rzeczowej na budowę łącznika byłej drogi krajowej nr 11 z drogą krajową nr 12. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

P. T. Grobelny, Starosta – Zarząd wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą mianowicie udziela 

się Gminie Jarocin pomocy rzeczowej w formie przekazania posiadanych dokumentów 

dotyczących decyzji środowiskowych uwarunkowaniach oraz map wykonanych do celów 

projektowych z przeznaczeniem na budowę, przez Gminę Jarocin, łącznika byłej drogi 

krajowej nr 11 z drogą krajową nr 12. Wychodzimy naprzeciw pismom Burmistrza Jarocina, 

który od kilku tygodni, miesięcy puka o tą dokumentację i prosi o przekazanie.  

Jesteśmy skłonni przekazać ta dokumentację, w celu zrealizowania planów przez Gminę 

Jarocin. W uzasadnieniu podajemy, że pomoc powiatu polegałaby na przekazaniu tej 

rzeczowej pomocy i w zamian nie oczekujemy pieniędzy, dlatego, że zdajemy sobie sprawę 

ze złego stanu finansowego Gminy Jarocin. W związku z tym proponujemy, żeby Gmina  

na własnym majątku w mieście Jarocin wybudowała jakąś z ulic, czy położenie dywaniku 

asfaltowego na jednej z ulic. Na przykład na ulicy Poziomkowej proponujemy.  

Nie chcemy pieniędzy i przekazujemy to w formie darowizny.    

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – dziękuję. 

Otwieram dyskusję. Czy ktoś ma jakieś pytania? 

 

Radny M. Walczak - co się zmieniło w Zarządzie, że nagle taka uchwała jest podjęta?  

 

P. T. Grobelny, Starosta – decyzje są podejmowane z dnia na dzien, bywają różne decyzje. 

Raz trzeba było podjąć tą decyzje i podjęliśmy dla dobra ogólnego i dla dobra Gminy Jarocin.  

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – chciałem uzupełnić wypowiedź Pana 

Starosty. Dzisiaj jak zauważyliście również będziemy procedować przekazanie byłej drogi  

nr 11. to jest komplet dwóch uchwał, które w naszej ocenie, jeśli Gmina i Burmistrz będzie 

upierać się i uważał, że ta inwestycja jest tak istotna, będzie miał ułatwione zadanie, bo 

będzie mógł sam podejmować decyzje bez zabiegania np. w Starostwie o pozwolenie  
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na przyłączenie tego łącznika do drogi powiatowej. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dające 

pełną możliwość Panu Burmistrzowi w zrealizowaniu swoich obietnic.  

 

P. T. Grobelny, Starosta – spodziewamy się wdzięczności z drugiej strony również.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – z wielką 

przyjemnością daje się prezenty. Każdy jest usatysfakcjonowany. Tak jak Pan Starosta 

wspominał, z drugiej strony też oczekujemy, by była nić współpracy dla dobra mieszkańców.  

 

Radny J. Zegar - prezent miał być w zeszłym roku. Nawet uchwałę przygotowaliśmy. 

Cieszymy się z tego prezentu, że w końcu rozsądek dotarł do wszystkich i tak powinno być. 

Zgoda buduje, a niezgoda rujnuje.  

 

Radny W. Kwaśniewski – bardzo cieszę sie, że radny mówi o rozsądku i liczymy  

na rozsądek z drugiej strony i liczymy na rozsądek z drugiej i oczekujemy na wykonanie  

tej ulicy, którą wskazujemy.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – w myśl zasady 

lepiej późno niż później. Przekazanie dokumentacji jest jak najbardziej wskazane.  

Koszt jej to 180 tys. zł. Jest to duża kwota.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący rady - musimy pamiętać o budżecie powiatu. 

Przedmiotem sporu jest zwrotka za nie dotrzymanie z umów, co do rozliczenie się z drogami. 

Jest manko i to nie małe. Liczymy na radnych z Ziemi Jarocińskiej, że pomożecie odzyskać  

te pieniądze. Mam nadzieję, że wstawicie się za interesem powiatu.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – otwieram 

dyskusję. Czy ktoś ma jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania.  

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

8 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Ad.pkt.3 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski - Zaopiniowanie 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustanowienia 24 maja Powiatowym Dniem 

Pamięci Żołnierzy Niezłomnych. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

P. T. Grobelny, Starosta – Mając w pamięci tragiczne wydarzenia, które rozegrały się  

w Jarocinie i w powiecie jarocińskim w pierwszych latach powojennych, a szczególnie  

24 maja 1946 roku, oddając hołd walczącym z systemem komunistycznym na ziemi 

jarocińskiej, Rada Powiatu Jarocińskiego ustanawia 24 maja 2018 roku Powiatowym Dniem 

Pamięci Żołnierzy Niezłomnych.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – dziękuję. 

Otwieram dyskusję. Czy ktoś ma jakieś pytania? 

 

Radny L. Bajda – intencja najbardziej właściwa. Ukazały się kiedyś zbiory u Pana 

Marchwiaka, opisywał dokładnie sytuację o żołnierzach wyklętych jakby kogoś interesowało.   
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – Przechodzimy do 

głosowania.  

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 8 radnych głosowało 

„za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Edukacji i Kultury, 6 radnych głosowało 

„za”.  Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Ad.pkt.4 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski - Zaopiniowanie 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej  

w uchwale Nr XLV/290/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 04 sierpnia 2017 roku  

w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości. Projekt uchwały stanowi załącznik  

nr 5 do protokołu.  

 

P. Al. Staniszewska, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami - Niniejszą 

uchwałą koryguje się oczywistą omyłkę pisarską zawartą w uchwale  

Nr XLV/290/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z 04 sierpnia 2017r. w sprawie sprzedaży 

bezprzetargowej nieruchomości. Sprostowanie omyłki polega na zmianie w powołanych  

na wstępie uchwały Nr XLV/290/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z 04 sierpnia 2017r 

przepisach artykułu, gdyż sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości nie określa artykuł  

14 ust. 3 a artykuł 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – otwieram 

dyskusję. Czy ktoś ma jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania.  

 

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 8 radnych głosowało 

„za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

  
 Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Budżetu  

i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski zamknął obrady. 

 

 

Przewodniczący Komisji 

           
 Sławomir Wąsiewski 

Protokołowała: 

A. Przymusińska  

 

 


